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Stjörnu- og vampíruparið úr Twilight-myndunum, Kirsten Stewart og 
Robert Patterson hefur verið mikið í umræðunni. Þau voru saman, hættu 
saman og eru nú aftur byrjuð saman og leiddust eftir rauða dreglinum 
á frumsýningu nýjustu Twilight-myndarinnar, Breaking Dawn Part 2. 
Jólunum munu þau því væntanlega verja saman eins og í fyrra, þar sem 
jólagjafirnar voru ekki af verri endanum. 

Kirsten gaf Robert tvo forláta gítara; Fender Jazzmaster frá 1959 og 
K&F kjöltugítar frá 1947. Saman kostuðu þessir gítarar um tólf þúsund 
dollara, eða um eina og hálfa milljón króna. Robert var nú ekki eins 
flottur á því og hoppaði inn í antikverslun og keypti ýmsa muni fyrir 
Kirsten; stafinn R úr stáli, gamalt viðarútvarp, forláta rúmgafl og plakat 
úr myndinni I, a Woman. Samanlagt borgaði hann um níu hundruð 
dollara fyrir munina. Það verður gaman fyrir aðdáendur parsins og 
Twilight-myndanna að fylgjast með því hvað þau gefa hvort öðru í ár. 

Gáfu gítara og antíkmuni

Yfirleitt er lítið mál að finna gjafir handa börnunum en gjafir handa foreldrum, syst kinum 
og vinum geta verið vandfundnar. Oft grynnkar líka ansi hratt í buddunni en það má þó 
finna ýmislegt fallegt og nytsamlegt fyrir örfáa þúsund kalla. Ef gjöfin er valin af kostgæfni 

fyrir hvern og einn viðtakanda og að baki liggur ást og umhyggja skiptir ekki máli hvað hún kostar.

Það er hugurinn 
sem gildir
Nú eru fimm vikur til jóla og þeir sem ekki sanka að sér jólagjöfum allt árið 
um kring þurfa að fara að bretta upp ermarnar.

Prjónaglaðir eiga hægt 
um vik og geta prjónað 
vettlinga, stúkur, legghlífar 
og sokka á fólkið sitt. Þeir 
sem vilja krydda með smá 
frumleika geta stungið góðgæti 
og öðru smálegu ofan í.

Krem og sturtusápa er klassísk gjöf fyrir konur jafnt 
sem karla og kemur alltaf að notum.

Glerkrukkur fást í ýmsum 
stærðum og gerðum í 
húsgagna- og smáhluta-
verslunum og þurfa ekki að 
kosta mikið. Þær eru margar 
á fæti með loki og virkilega 
smart. Þær má fylla með 
heimagerðum smákökum, 
karamellum eða öðru 
sniðugu. Þegar innihaldið 
er búið stendur eftir eiguleg 
krukka undir ýmislegt 
smálegt.

Kerti fást í úrvali á þessum árstíma 
og flestir hafa not fyrir þau. Þá má 
velja saman fallega liti og búa til 
alls kyns skreytingar. Víða er líka að 
finna ilmkerti sem gefa dásam-
legan húsilm; jafnvel epla-, kanil- 
og piparkökuilm.

Olíur og edik koma 
sér alltaf vel og 
fást oft í fallegum 
flöskum sem gott 
er að pakka inn 
í sellófan og láta 
fallega orðsendingu 
og jafnvel ljóðbrot 
fylgja.

Á höfuðborgar-
svæðinu og víðar 

er að finna fjölmargar 
fylgihlutaverslanir sem 

bjóða mikið úrval skart-
gripa á mjög góðu verði. Þar 

er hæglega hægt að kaupa 
falleg hálsmen og lokka, arm-

bönd og hringa fyrir nokkur 
þúsund krónur. 
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KAFFIBOLLI Í PARÍS
Ef þú ert í stökustu vandræðum 

með að gefa ein-
hverjum gjöf þar 

sem hann á í 
raun og veru 

allt, gæti 
verið gott 
að víkka út 
sjóndeild-

arhringinn 
og gefa 

eitthvað 
óhefð-

bundið. 
Að gefa ávísun á upplifun 
færist sífellt í aukana og 
þarf ekki að vera svo dýrt. 
Til dæmis er kjörið að gefa 
gjafabréf á einhvern stað 
sem viðkomandi hefur 
ekki farið á, eða eitthvað 
sem krefst örlitlar fyrir-
hafnar. Eins og til dæmis 
gjafabréf  á kakóbolla á 
kaffihúsinu við Gullfoss. 
Þannig ertu í raun búin 
að gefa ferð að Gullfossi 
og upplifunina sem felst 
í því að líta þann fagra 
foss augum. Þessu eru í 
raun engin takmörk sett 
og þess vegna hægt að 
gefa gjafabréf á lítið 
kaffihús í París. Það er 
um að gera að nota 
hugmyndaflugið og 
láta sér detta í hug 
skemmtilega staði til 
að upplifa ævintýri.  

JÓLAGJÖF 
ÁRSINS 1982
Vinsælasta jólagjöf ársins fyrir 
30 árum var án efa fótanudd-
tækið frá danska raftækjafram-
leiðandanum Clairol. Alls seldust 
um 14.000 stykki á sínum tíma og 
var salan fyrir jólin 1982 sérstak-
lega mikil. Tækið hefur fyrir löngu 
skipað sér sess í Íslandssögunni, 
bæði sem ein vinsælasta gjöfin 
en ekki síður sem ein frægasta 
jólagjöfin sem komið hefur á 
markað hérlendis. Allir þekktu fót-
anuddtækið, hvort sem þeir áttu 
það eða ekki. Það var Radíóbúðin, 
sem var í Skipholti í Reykjavík, 
sem flutti tækin inn á sínum 
tíma og seldi þau. Aðsóknin í 
fótanuddtækið var svo mikil á 
tímabili að verksmiðjan hafði vart 
undan að framleiða tækin fyrir 
Íslandsmarkað. Fótanuddtækið 
kostaði 1.250 kr. á sínum tíma 
sem eru nálægt 20.000 kr. í dag 
og þótti ódýrt. Miðað við mann-
fjölda þjóðarinnar árið 1982 átti 
einn af hverjum sautján Íslend-
ingum fótanuddtæki. Heimild: 
Morgunblaðið.

HEIMATILBÚNAR JÓLAGJAFIR
Heimatilbúnar jólagjafir geta verið mjög skemmti-
legar og fjölbreyttar. Mörgum finnst enn skemmtilegra 
að fá þess konar gjafir því þær eru oft persónulegri en 
aðrar. Fyrir þá sem eiga ung börn getur verið sniðugt 
að láta börnin föndra eitthvað fallegt til að gefa öfum 
og ömmum eða bara skella góðri mynd af barnabörn-
unum í ramma og gefa þeim. Það er líka einföld lausn 
að baka einhverjar góðar smákökur eða búa til konfekt, 
kaupa fallegar krukkur, setja góðgætið í og gefa vinum 
og vandamönnum. Hér eru nokkrar góðar hugmyndir 
að einföldum, heimatilbúnum jólagjöfum. 

Baðsalt
Eina sem þarf í þessa gjöf er krukka eða flaska, salt, 
matarlitur og ilmvatn eða olía með lykt.
Uppskrift að köku
Öll innihaldsefni köku sett saman í krukku (að minnsta 
kosti þurrefnin) og þau látin mynda mismunandi lög. 
Fallegt að horfa á og auðvelt að skella í köku.
Persónuleg dagatöl
Hægt er að prenta út dagatöl á netinu sem er auðvelt 
að festa saman við ljósmyndir eða myndir sem börnin 
hafa gert. 

www.ebækur.is

Njóttu þess að lesa ...

eBækur bjóða mesta úrval raf- og hljóðbóka á landinu. 
Þar finnurðu nýjustu metsölubækurnar, barnabækur og sígildar bókmenntir 

eftir íslenska og erlenda höfunda. Fyrsta séríslenska rafbóka-appið 
fullkomnar svo þægindin og lestrarupplifunina.

Smelltu þér á eBækur og byrjaðu að njóta.

Landsins mesta úrval bóka
í spjaldtölvuna þína
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GEFÐU ÁVÍSUN Á GÓÐA
HEILSU Í JÓLAGJÖF

Úrval gjafabréfa í boði í öllu sem viðkemur heilsurækt,
snyrti- og nuddmeðferðum.

worldclass.is
laugarspa.is


